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– Experiência Municipal: troca de bons exemplos de administração

– Congresso Nacional promete discutir Pacto Federativo

– Governo deve mais de R$ 24 bi em restos a pagar aos Municípios
Nesta edição:

compromisso
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Prefeitos de todo o Brasil voltaram ao Congresso Nacional para pressionar os 

parlamentares e garantir a aprovação de projetos que beneficiam as prefeituras. 

Em forma de mobilização municipalista, denominada Estratégias e Ações para 

2012, os prefeitos pediram a aprovação do projeto que redistribui os royalties do 

petróleo ainda este semestre, apoio financeiro para o pagamento do novo Piso 

Salarial dos Professores e uma solução para subfinanciamento da Saúde pública. 

O movimento foi liderado pelo presidente da Confederação Nacional de Mu-

nicípios (CNM), Paulo Ziulkoski, com apoio das entidades estaduais e regionais. 

Eles conseguiram reunir quase 700 prefeitos, na primeira atividade de 2012, e 

marcaram presença no Senado Federal, durante todo o dia 28 de fevereiro. Além 

da pauta principal, os gestores municipais aproveitaram para debater outros 

temas de importância comum. 

Paralelo ao encontro mu-

nicipalista, em uma reunião 

com o presidente do Senado, 

José Sarney (PMDB-AP), dez 

governadores de Estado e do 

presidente da CNM, o presiden-

te da Câmara dos Deputados, 

Marco Maia (PT-RS), garantiu 

priorizar o projeto que redis-

tribui de forma mais justa os 

recursos arrecadados com a 

exploração do petróleo, os 

chamados royalties.

“A prioridade número um 

da Câmara neste primeiro semestre é a votação dos royalties. Estamos trabalhando 

para que haja a votação das MPs na segunda semana de março, para liberar a 

pauta das medidas provisórias e construir um acordo político”, confirmou Maia.

Nesse aspecto, a reivindicação do movimento municipalista, agora com o 

apoio dos governadores, é de que a Câmara vote e aprove o Projeto de Lei (PL) 

2.565/2011. A proposta foi debatida e aprovada pelo Senado no final de 2011, 

e o acordo era de que a Câmara também colocasse a matéria em tramitação 

assim que os senadores concluíssem a votação em Plenário. 

Os prefeitos querem que o compromisso assumido seja cumprido. Isso 

porque, de acordo com dados da CNM, se o texto atual for aprovado, ainda 

este ano, mais de R$ 3 bilhões podem ser distribuídos entre os Municípios por 

meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).  

“A mobilização pela aprovação do projeto é permanente. Estamos apos-

tando na distribuição mais justa desse recurso para desafogar as finanças dos 

Municípios”, anunciou Ziulkoski.

Acúmulo de obrigações financeiras
O anúncio do reajuste de 22% no Piso Salarial dos Professores preocupou 

o presidente da CNM e os prefeitos, que temem não conseguir pagar e, assim, 

gerar problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Não somos con-

tra o Piso dos Professores, também apoiamos a valorização do professor, mas 

o reajuste tem comprometido as finanças municipais”, esclarece Ziulkoski. 

Existem equívocos em relação 

à reivindicação dos Municípios. 

Ziulkoski esclarece que, apesar de 

o piso de R$ 1.450,00 não represen-

tar a remuneração que os docentes 

merecem, as prefeituras não terão 

condições de assumir este paga-

mento em razão da quantidade 

de responsabilidades. 

De acordo com estudo da CNM, 

para cumprir a Lei do Piso e manter 

a carga horária de trabalho em sala, 

os Municípios precisarão de contra-

tações adicionais. “Incorporando 

o pagamento dos professores e o 

cumprimento da nova carga horária, o impacto financeiro será em torno de R$ 

5,4 bilhões”, explica Ziulkoski. Porém, com os benefícios do piso extensivos aos 

aposentados e aos inativos pelo magistério, que terá um montante de aproxi-

madamente R$ 1,6 bilhão, a soma desse impacto pode chegar a R$ 7 bilhões.

“O Congresso vai ter de rediscutir mudanças no Pacto Federativo, diante 

das crescentes atribuições e responsabilidades aos Municípios e escassez de 

recursos”, avaliou Ziulkoski. Enquanto isso não ocorre, os prefeitos buscam 

uma forma de solucionar o problema. Pedem a aprovação do Projeto de Lei 

3.776/2010, que altera o índice de reajuste da categoria com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC).

Regulamentação da Emenda 29

Royalties 

Prefeitos pressionam Congresso por royalties 
e auxílio para pagar o Piso dos Professores
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Royalties 

Prefeitos pressionam Congresso por royalties 
e auxílio para pagar o Piso dos Professores

Durante a mobilização, o movimento municipalista registrou seu descon-

tentamento com o texto da lei de regulamentação da Emenda Constitucional 

29.  Ziulkoski disse que a proposta original do Senado obrigava a União a gastar 

pelo menos 10% de sua receita corrente bruta com Saúde. 

Dados da CNM mostram que, na forma com que o texto foi sancionado, só 

em 2012 mais de R$ 14,6 bilhões não serão aplicados na Saúde. Além disso, 

há os cortes feitos pelo governo federal, os quais retiraram mais R$ 5 bilhões 

do setor. “Com a ciranda dos números do governo, o orçamento previsto para 

2012 é inferior ao mínimo constitucional que a União deveria investir”, pon-

derou Ziulkoski. Segundo ele, em decorrência da reprogramação orçamentária 

divulgada, a Saúde perdeu mais de R$ 12 bilhões, e, no total, a União deixará 

de aplicar mais de R$ 26 bilhões.

Mas o texto sancionado prevê que o governo federal aplique apenas o 

que foi empenhado no ano anterior, acrescido da variação nominal do Produ-

to Interno Bruto (PIB). Para Ziulkoski, a lei deixou uma lacuna que mantém o 

subfinanciamento. E a reivindicação é que o Congresso encontre uma forma 

para corrigir o déficit existente – no financiamento da Saúde –, mesmo com 

a aprovação de uma lei de regulamentação do texto Constitucional.

Complicação nas finanças municipais 
O presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Márcio Cecílio, 

reclama que essa é a terceira vez que o governo aumenta o piso dos profes-

sores e o governo nunca ajudou com nenhuma complementação. “O governo 

acena para uma conquista importante, mas não se sentaram com os Municí-

pios para discutir o assunto. Precisamos afinar a conversa para tocar a mesma 

música”, explica Márcio. 

No Rio Grande do Sul, a situação também não é diferente, o prefeito de 

Sinimbu, Mario Rabuske, ressalta que seu Município vai conseguir pagar o 

piso com muito sacrifício. “Vamos ter de deixar outras áreas em débito para 

conseguir sanar essa. Não quero terminar meu mandato com problemas 

fiscais”, conta. Soledade (RS), com 31 mil habitantes, vai conseguir pagar o 

piso somente nos próximos seis meses, depois não tem como arcar com o 

reajuste, afirma o prefeito, Gelson Renato. “Nós devíamos fazer uma greve 

de fome aqui no Salão Verde. Tenho certeza de que só com uma ação drás-

tica como essa, a grande imprensa e o governo podem se sensibilizar com a 

nossa situação”, relata Gelson.

Boa vontade

Ziulkoski disse, ainda, que os gestores devem parar de pagar mais do que 

a lei determina que seja pago.  “A maioria dos Municípios paga 22%, quando 

o que a lei determina é 15%. Essas atitudes de boa intenção deixam os gover-

nos mal-acostumados, viciados em reduzir os recursos de programas e ações 

públicas”, acrescenta o líder municipalista. 

O resultado do encontro foi a promessa por parte do Senado e da Câmara 

de votarem os projetos de interesse dos Estados e dos Municípios. Foi acertado 

que o PL 3.776/2010, que altera o índice de reajuste dos professores, também 

deve tramitar com urgência. “O piso devorou nossas finanças. A cada quatro 

anos, o salário da categoria vai dobrar, e a maioria dos Municípios não terá 

como cumprir a lei, em razão do orçamento”, alerta Ziulkoski.
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A pesquisa aponta como agravante para as prefeituras a neces-

sidade de contratação de novos profissionais, decorrente do limite 

máximo de 2/3 da jornada para efetivo trabalho com os estudantes. 

A CNM mostra que as horas-atividade praticadas nos planos de carreira 

dos Municípios pesquisados variam em torno de 0 a 35% da jornada 

de trabalho do professor, e – apesar de a média desse percentual ter 

crescido de 19,4%, em 2009, para 20,8%, em 2011 – o impacto para 

adequação à Lei do Piso no que se refere às horas-atividade gira em 

torno de R$ 3,8 bilhões. Valor referente à contratação de 195 mil novos 

profissionais do magistério.

Novas contratações
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Mobilização 

Por unanimidade, gestores decidem marcar
mobilização popular regional para o dia 13/3

Na tarde do dia 28 de fevereiro, a mobilização municipalista Estratégias e 

Ações para 2012 permaneceu intensa. O presidente da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, relatou aos prefeitos que permane-

ceram no auditório Petrônio Portela o que ocorreu durante reunião a portas 

fechadas com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS); do Senado, José 

Sarney (PMDB-AP) e com um grupo de 10 governadores de Estado. 

A novidade relatada por Ziulkoski foi esperançosa: Maia afirmou que o 

Projeto de Lei 2.565/2011, dos royalties, será votado pela Câmara na primeira 

quinzena de março. O PL foi aprovado pelo Senado no final do ano passado. 

Em resposta, prefeitos de norte a sul do País decidiram, por unanimidade, 

promover uma mobilização popular regional pelos royalties no dia 13 de março.

Ziulkoski orienta os gestores a enviarem telegramas para os deputados 

de seus partidos, exigindo apoio na votação. O dirigente da CNM pede, ainda, 

que os prefeitos prezem pela conscientização popular nessa nova mobiliza-

ção, que ocorrerá nos próprios Municípios. 

O prefeito de Ijuí (RS), Fioravante Batista Ballin, elogiou a CNM e o pre-

sidente Ziulkoski pela iniciativa e afirmou que o Município fará o que estiver 

ao alcance durante a mobilização popular. “No dia 13 de março, Ijuí e todos 

os Municípios da região estarão, com certeza, mobilizados para que possa-

mos ter a votação do projeto dos royalties e também do Piso do Magistério 

na Câmara dos Deputados”, afirma.

Délcio Hugentobler, prefeito de Taquara, também no Rio Grande do Sul, 

afirma que no dia 13 a prefeitura promovererá um ato de mobilização com 

servidores públicos e convidados. “Também iremos à imprensa local para 

expor a preocupação e o cuidado que temos de ter na reivindicação, porque 

é no Município que as coisas acontecem”, lembra.

O prefeito de São Pedro da Serra (RS), Leonardo Luiz Müller, afirma que 

atenderá ao pedido do presidente da CNM e enviará telegramas aos deputados 

de sua bancada. “Nós iremos reunir o nosso secretariado e lideranças dentro 

do nosso Município para reuniões sobre o assunto e enviaremos também te-

legramas, conforme solicitou o presidente Paulo”, lembra. E acrescenta: “eu 

me encarregarei, também, de convidar os gestores da minha região que não 

puderam comparecer ao encontro para participarem do ato”.

Outras atividades  –  Ziulkoski deu a palavra a técnicos de diversas 

áreas da CNM, que apresentaram um balanço geral a respeito dos tributos 

de 2011; da Resolução Normativa 414/2010 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), que transfere às prefeituras a responsabilidade pela manu-

tenção da infraestrutura da iluminação pública; do andamento da nova sede 

da CNM, que já começou a ser construída; da municipalização do trânsito e 

de outros assuntos. 

O departamento jurídico da entidade esclareceu inúmeras dúvidas de 

gestores acerca dos cuidados que eles devem ter neste último ano de man-

dato, tais como evitar festas e shows pagos com dinheiro da prefeitura a 

menos de três meses da eleição, que será em outubro.

O ex-presidente da Associação dos Municípios do Mato Gros-

so do Sul (Assomasul) e prefeito de Terenos (MS), Beto Pereira, 

pediu a palavra em dado momento da mobilização para apre-

sentar um documento com a assinatura de 11 representantes 

de entidades estaduais com a solicitação de que o presidente 

Paulo Ziulkoski aceite ser reconduzido à presidência da CNM.  
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“Ziulkoski para presidente da CNM”



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

5
fevereiro/março de 2012

O Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS) é um ins-

trumento, criado pelo governo, que realiza uma aferição do desempenho do 

SUS, a cada 3 anos, com relação ao acesso e à qualidade da Atenção Básica, 

das Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das Urgências e Emergências. 

Lançado no dia 1º de março, o índice avaliou, entre 2008 e 2010, os 

diferentes níveis de atenção à Saúde. O IDSUS mostrou que somente 1,9% 

da população brasileira vive nos 347 Municípios cujos serviços públicos de 

Saúde têm notas acima de 7,0. 

A avaliação do índice conta com uma pontuação de 0 a 10 a Municípios, 

regiões, Estados e ao país, com base no cruzamento de 24 indicadores, sendo 

14 que avaliam o acesso e 10 que medem a efetividade. A partir da análise 

dos resultados, o Brasil possui um IDSUS de 5,4.

O índice mostrou também que a região Sul teve pontuação de 6,12, 

seguida do Sudeste (5,56), Nordeste (5,28), Centro-Oeste (5,26) e Norte 

(4,67). Nota-se que nenhuma região chegou ao valor esperado (7,0), se-

gundo o Ministério da Saúde. Ainda conforme os resultados, a maior parte 

da população (46,5%) vive em Municípios com índices de 5 a 5,9 – notas 

consideradas regulares; 24,5% dos brasileiros residem em localidades com 

notas entre 6 e 6,9; e 24,1% estão em localidades cuja nota está entre 4 e 4,9.

A fim de evitar comparações, os Municípios foram divididos em seis 

grupos de acordo com perfis socioeconômicos e de estrutura de Saúde. De 

acordo com o critério adotado pelo Ministério, nos Grupos 1 (29 Municípios) 

e 2 (94 Municípios), estão as cidades mais ricas, com estruturas de Saúde 

pública mais complexas; nos Grupos 3 (632 Municípios) e 4 (587 Municípios), 

estão as cidades com pouca estrutura de média e alta complexidade; e, nos 

Grupos 5 (2.038 cidades) e 6 (2.183), as cidades menores, com pouco ou 

nenhum atendimento especializado. 

Dos seis mais bem colocados por grupo, cinco são do Sudeste e um do 

Sul. Segundo o IDSUS, os Municípios com as maiores notas por grupo são Vi-

tória (ES), com 7,08, no Grupo 1; Barueri (SP), com 8,22, no Grupo 2; Rosana 

(SP), com 8,12, no Grupo 3; Turmalina (MG), com 7,31, no Grupo 4; Arco-Íris 

(SP), com 8,38, no Grupo 5; e Fernandes Pinheiro (PR), com 7,76, no Grupo 6.

Entre os piores índices por grupo, há duas cidades do Sudeste, três do 

Norte e uma do Nordeste: Rio de Janeiro, no Grupo 1, com nota 4,33; São 

Gonçalo (RJ), no Grupo 2, com 4,18; Colorado do Oeste (RO), no Grupo 3, com 

3,65; Novo Repartimento (PA), no Grupo 4, com 2,56; Cujubim (RO), no Grupo 

5, com 3,20; e Pilão Arcado (BA), no Grupo 6, com 2,50.

O IDSUS ainda precisa passar por melhorias para que ofereça um resul-

tado mais próximo da realidade atual. O índice não contempla, por exemplo, 

o nível de satisfação do usuário do SUS ou mesmo o tempo que um usuário 

leva para ser atendido – queixas que são comuns no dia a dia.

A Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pelo o que foi exposto, 

observa-se que muito ainda precisa ser melhorado para que a Saúde possa 

atender com qualidade à população brasileira. Espera-se que a partir dos re-

sultados encontrados, medidas sejam tomadas em prol de um atendimento 

adequado para todos.

A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (Amvap), 

em Minas Gerais, no dia 2 de março, promoveu uma assembleia de prefeitos 

para debater as principais dificuldades da Saúde municipal na região. Para o 

presidente da entidade, Valdir Inácio Ferreira, o tema é bastante complexo e 

deve ser tratado entre o Ministério da Saúde e governo do Estado. 

Entre as principais reclamações dos gestores estão a falta de leitos e pro-

fissionais especializados, a ausência de hospitais credenciados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a dificuldade de atendimento de pacientes de alta 

complexidade. “Estamos vivendo uma situação de penúria, pacientes estão 

morrendo à espera de atendimento”, desabafa o presidente do Consórcio In-

termunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Paranaíba (CIS/Amvap), 

Último Bitencourt de Freitas.

Durante o encontro, o presidente da Amvap propôs a criação de uma 

comissão para elaboração de um diagnóstico da região. O documento será 

encaminhado ao governo do Estado e ao Ministério da Saúde. A comissão 

será formada por prefeitos, representantes do Hospital de Clínicas, Direto-

ria Regional de Saúde e secretários de Saúde. “Neste levantamento, junto 

aos Municípios, será possível identificar a realidade de cada um. Quais têm 

hospitais, como estão trabalhando, número de leitos. Somente dessa forma 

poderemos viabilizar estes hospitais para os atendimentos de baixa e média 

complexidades, para não sobrecarregarmos o Hospital de Clínicas de Uber-

lândia”, analisa Ferreira.

Saúde 

Avaliação do Sistema de Saúde

Saúde 

Faltam leitos para atender pacientes 
do interior mineiro 
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Na abertura do Seminário Experiência Munici-

pal no dia 1o de março, em Brasília, o presidente da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, pediu o comprometimento dos prefeitos 

para prever, identificar e listar as dificuldades, os 

desafios e as boas práticas da gestão municipal.

“Esse projeto é uma parceria para levantar in-

formações e dados que vão nos ajudar em nossas 

reivindicações. Temos uma grande responsabili-

dade aqui, estamos representando os Municípios 

de todo o País”, resumiu o presidente da CNM. 

O tema do evento foi  “Gestão Municipal: principais 

problemas, dificuldades e equívocos”. 

Ziulkoski explicou que ao levantar dados reais 

será possível provar que os Municípios não estão 

chorando por mais dinheiro e que na realidade 

existe uma sobrecarga de responsabilidades im-

posta às prefeituras ao longo dos anos, a qual é 

desconhecida pela maioria. 

“A arrecadação au-

mentou, em termos reais, 

quase que o dobro, mas 

não estamos tranquilos. 

Não sabemos até quando 

vai continuar aumentan-

do, e só este ano o salário 

mínimo foi reajustado em 

14,2% e o Piso do Profes-

sor em 22, 22%, além dos 

mais de 370 programas do 

governo que são executados pelos Municípios”, 

ponderou o presidente da CNM.

Ziulkoski questionou a postura da maioria dos 

gestores. “A prefeitura está mal porque o prefeito 

não se espelha na presidência da República e nos 

governadores, que fazem apenas o 

que é de sua responsabilidade, não 

fazem favor para o Município e ainda 

empurram problemas”, desabafou.

Ele exemplificou em forma de 

pergunta: “quantos funcionários 

você [prefeitura] tem do Estado e 

da União, que eles pagam, traba-

lhando na prefeitura? E quantos 

servidores concursados o Município 

tem cedido?”, questionou.

Durante a exposição, Ziulkoski 

também voltou a falar do Piso Salarial dos Pro-

fessores. “Não somos contra o piso. Lutamos pelo 

Piso Salarial dos Professores em 2005, durante 

a discussão do Fundeb [Fundo de Manutenção 

Experiência Municipal 

Vamos mostrar a realidade dos Municípios, 
diz Ziulkoski em encontro com prefeitos
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“A prefeitura está 
mal porque o prefeito 

não se espelha 
na presidência da 

República e nos 
governadores, 

que fazem apenas 
o que é de sua 

responsabilidade”
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Experiência Municipal 

Vamos mostrar a realidade dos Municípios, 
diz Ziulkoski em encontro com prefeitos

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-

lorização dos Profissionais da Educação] e ainda 

hoje defendemos a valorização do professor”, re-

lembrou. Ele ressaltou que a maioria dos prefeitos 

não vai conseguir pagar o piso sem extrapolar os 

limites estabelecidos pela Lei de Responsabilida-

de Fiscal (LRF).

De acordo com o presidente da Confederação, 

se o Pacto Federativo não for rediscutido, daqui 

a alguns anos, a prefeitura só conseguirá man-

ter a Saúde e a Educação. A afirmação foi sendo 

comprovada no decorrer do encontro. Diversos 

gestores relataram problemas e dificuldades com 

o dia a dia da administração. Entre eles: dificul-

dades com Restos a Pagar (RAP) e cooperações 

com entidades privadas.

Em relação a parcerias com entidades privadas, 

o alerta da CNM foi para que o prefeito observe: 

se está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e na Lei Orçamentária Anual; se há lei municipal 

específica autorizando; a contrapartida; os be-

nefícios à comunidade; e a prestação de contas 

correta dos repasses anteriores.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Com-

plementar 101/2000, e a Lei Eleitoral, 9.504/1997 

foram mencionadas em quase todas as dúvidas e 

experiências apresentadas pelos gestores. 

APliCAçãO

Ao ouvir os esclarecimentos, o prefeito de 

Taquarana (AL), Alay Correia de Amorim, se pre-

ocupou. Ele disse que conseguiu alguns convê-

nios, mas que, diante das explicações, o melhor a 

fazer é cancelar. “Os prazos e os cumprimentos da 

lei deixam um questionamento. Vale a pena ter 

muito recurso e no futuro ter um desdobramento 

judiciário e responder pelo resto da vida?”, refletiu. 

Amorim disse que todos os Municípios deveriam 

participar do debate, pois a informação melhora 

a gestão, os resultados e evita problemas futuros.  

A maioria dos participantes destacou a im-

portância do encontro e o valor das orientações 

obtidas e das experiências compartilhadas. Eles 

contribuíram para o sucesso do debate e se com-

prometeram a participar efetivamente de um novo 

projeto para mostrar a realidade vivenciada nos 

Municípios, por meio do levantamento de dados.

Além de apresentações técnicas, o proje-

to Observatório do Crack foi apresentado, e a 

importância de os gestores lançarem os dados 

atualizados no portal foi ressaltada. 
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Ziulkoski alertou para o cumprimento da LRF.

A boa gestão não deve ser esquecida. Prefeito de Taquarana (AL),  Alay Correia de Amorim



Na série de relatos feitos ao longo do evento, o prefeito de Campo Verde 

no Mato Grosso, Dimorvan Alencar, se mostrou insatisfeito e detalhou o maior 

problema: o excesso de responsabilidades que a prefeitura acaba assumindo, 

as quais não pertencem ao Município. “São estradas e pontes da União que 

temos de consertar, segurança pública que acaba saindo do bolso da prefei-

tura, além dos vários convênios assinados e, no final, é o Município que acaba 

bancando tudo”. 

Outra reclamação constante dos gestores é sobre a morosidade do pa-

gamento de diversos convênios. O prefeito de Maravilha (SC), Orli Berger, 

está cansado da burocracia e da demora em receber os valores dos convênios. 

“A Caixa Econômica Federal (CEF) é um dos maiores entraves, o dinheiro chega 

e fica parado por meses com eles. A CEF precisa melhorar a equipe técnica e 

agilizar o pagamento dos convênios”, defende. 

Em Pilar, na Paraíba, a situação não é diferente. Os projetos ficam parados 

esperando o dinheiro dos convênios por anos, conta a prefeita Virgínia Borges. 

”Meu Município é muito pobre, temos muitos problemas e muitas dívidas, al-

gumas eu diria até impagáveis, como a do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Fazemos malabarismo financeiro, pois vivemos somente com o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e, quando é para investir, o dinheiro nunca 

chega. Como vamos investir? Como vamos melhorar?”, pergunta Virgínia Borges.

Na opinião de Ziulkoski, a União também é responsável pelo adiamento ou 

paralisação de obras municipais. “Uma vez firmado um convênio, é obrigação 

do governo deixar o dinheiro separado em conta vinculada na Caixa Econômica 

Federal, o que não vem acontecendo.” 

Piso –  Entre os temas que também foram discutidos na pauta, os prefeitos 

abordaram problemas com o pagamento de Agentes Comunitários de Saúde e 

com o pagamento do novo Piso do Magistério, que teve um reajuste de 22,22% 

na última semana de fevereiro. 

Boas ideias –  Mesmo com muitas dificuldades e problemas sérios de ges-

tão, os prefeitos também trocaram ideias positivas e levaram boas sugestões de 

gestão municipal para casa. O prefeito de Porto Lucena (RS), Leo Miguel, conta 

que seu Município de seis mil habitantes – mesmo vivendo vários problemas 

como o drama da estiagem que atinge mais de 360 Municípios no Estado, que já 

acabou com sua safra de soja em quase 80% e milho em 70% – possui projetos 

de sucesso.  Depois que a prefeitura começou a incentivar a suinocultura para 

os pequenos criadores da região, o Município teve uma onda de crescimento. 

“Investimos em máquinas, tratores e apoiamos os criadores, além de ter-

mos feito uma excelente parceria com uma grande empresa que vende carne 

de porco”. O prefeito explica que os pequenos criadores que começaram com 

500 suínos, hoje, têm mais de mil, gerando riqueza para o Município.

Porto Lucena também passou a arrecadar mais Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) com a venda e criação de suínos. “Tivemos 

um crescimento expressivo na arrecadação do ICMS, estamos com nossas 

contas equilibradas; 39% com folha de pagamento; 22% em Saúde; 28% em 

Educação, sobra pouco para investimento, mas vivemos com o FPM e o sonho 

dos royalties”, espera Miguel.

Outro problema era a evasão de jovens e, hoje, com esse programa, o prefeito 

afirma que conseguiu resolver o problema em até 70%. “Estamos segurando 

o jovem no interior e, além disso, a prefeitura está oferecendo ônibus para a 

faculdade e para escolas técnicas. Assim, o jovem estuda e volta para Porto 

Lucena”, conta o prefeito que espera que o projeto inspire os colegas gestores.
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Prefeitos relatam problemas 
e trocam sugestões 
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Os prefeitos estão apreensivos diante do 

corte de despesas que está para ser anuncia-

do pelo governo federal. O temor se deve à 

decisão do Executivo de deixar para 2012 o 

repasse de R$ 24,7 bilhões em transferên-

cias voluntárias previstas para Municípios 

em orçamentos anteriores. O presidente da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski, informa que a maior parte se 

refere a empenhos do Orçamento de 2011.

“Do valor citado, cerca de R$ 10 bilhões 

são pagamentos pendentes há mais tempo e 

relativos a despesas empenhadas entre 2007 

e 2010”, esclarece. Ziulkoski lembra que os R$ 

24,7 bilhões se referem a despesas inscritas 

em “Restos a Pagar” (RAPs) em função de con-

vênios firmados com as prefeituras. O receio 

é que os RAPs sejam em parte cancelados. 

Embora inscritos em orçamentos anteriores, 

os “Restos a Pagar” acabam atingidos porque, 

além de limitar empenhos, o governo sempre 

reduz a execução financeira. 

Segundo o presidente da CNM, há dois 

tipos de RAPs. Os processados são bem menos 

sujeitos a cancelamentos, por se tratar de des-

pesas liquidadas, ou seja,  gastos com obras, 

bens e serviços, cuja entrega já foi conferida. 

“Mas, do total, R$ 21,2 bilhões são RAPs não 

processados e, portanto, de obras que não estão 

prontas ou que mesmo prontas por alguma ra-

zão não tiveram a respectiva despesa liquidada. 

A inadimplência do Município com qualquer 

obrigação perante a União, por exemplo, é um 

dos motivos que impedem essa liquidação.

Na opinião de Ziulkoski, a União também 

é responsável pelo adiamento ou paralisação 

de obras municipais. “Uma vez firmado um 

convênio, é obrigação do governo deixar o 

dinheiro separado em conta vinculada na 

Caixa Econômica Federal, o que não vem 

acontecendo”, reclama. O líder municipalista 

destaca que, embora em menor volume, os 

restos a pagar relativos a despesas de custeio 

também são importantes, porque em geral 

referem-se a programas de Educação e Saúde.

Dos R$ 24,7 bilhões, o Ministério das Cidades 

é o que concentra o maior volume de recursos.  

Só em investimentos são R$ 7,34 bilhões. 

Em seguida, vêm os Ministérios da Saúde e da 

Integração Nacional, respectivamente, com 

R$ 4 bilhões e R$ 1,69 bilhão, também em 

investimentos. Esses três ministérios são os 

favoritos dos deputados para a apresentação 

de emendas parlamentares. 

O novo portal da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) traz alguns novos recursos 

visando à praticidade na busca de informações 

e interação com os Municípios. A novidade foi 

lançada em 1o de janeiro de 2012.

A aba “Municípios”, situada no menu superior 

do site, permite acesso a informações municipais 

atualizadas. Basta que o gestor ou o interessado 

digite no campo o nome do Município a ser con-

sultado, para ver disponíveis dados como nome do 

prefeito, endereço da prefeitura, população total do 

Município, área, representação no território brasi-

leiro e localização geográfica, no Google Maps. Este 

é um serviço de pesquisa e visualização de mapas 

e imagens de satélite da Terra, sendo possível 

traçar rotas a partir de diversos pontos no Brasil.

Em virtude da grande quantidade de dados 

técnicos disponibilizados pelo antigo site, a CNM 

lembra que alguns dados técnicos ainda estão em 

processo de migração para o novo. 

Além disso, acompanhando a tecnologia, o 

novo portal interage diretamente com os usuários 

de redes sociais, permitindo compartilhamento 

das notícias no Twitter ou Facebook.

Finanças 

CNM preocupada com 
repasses que devem ser 

feitos pela União 

Tecnologia 

Novo site da 
CNM traz mais 
interatividade 

com os usuários
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O presidente da Associação Rondoniense de Mu-

nicípios (Arom), Laerte Gomes, lamenta a notícia de 

que apenas dois Municípios do Estado serão con-

templados com uma Unidade de Acolhimento para 

dependentes de crack. A criação desses centros de 

apoio ao usuário está prevista na Portaria 121/2012 do 

Ministério da Saúde. Mas somente grandes Municípios – em 

questão populacional – terão acesso aos recursos. 

No caso de Rondônia, a capital Porto Velho e Ji-Paraná receberão uma 

Unidade de Tratamento cada. Os outros pequenos Municípios, segundo Laerte, 

estão à mercê do problema. “Noventa e quatro por cento do total de Municí-

pios do País são obrigados a combater sozinhos os crescentes males do crack e 

outras drogas”, alertou o gestor.

Segundo a Portaria, o auxílio financeiro será 

enviado apenas a Municípios com população igual 

ou superior a 100 mil habitantes (infanto-juvenis) 

e 200 mil habitantes (adultos). O presidente da 

Arom ressalta que a iniciativa exclui 5.278 Mu-

nicípios brasileiros enquanto, até mesmo nas 

localidades menores de Rondônia, há registros do 

uso da droga.

Ajuda para poucos –  De acordo com a análise da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), apesar de positiva, a criação dessas Unidades abrange 

uma porcentagem bastante pequena de Municípios, como é o caso de 

Rondônia. Para tratar adultos, serão instituídos centros de tratamento em 

132 Municípios, e para jovens e crianças, em 285 municípios. 

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 

causa dores de cabeça ao prefeito de Açucena (MG) até hoje. A contagem com-

putou um número inferior de habitantes em diferentes etapas do mesmo censo, 

reduzindo o coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 0,8 

para 0,6. Em fevereiro, o prefeito Ademir José Simam compareceu à sede da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

pedindo orientações para proceder ao caso. 

Simam alega que houve erro do IBGE.

De acordo com o prefeito, o IBGE 

inicialmente divulgou que o Muni-

cípio teria 10.298 habitantes e, 

depois, enviou a documentação 

constatando que Açucena pos-

sui 10.276 habitantes. Embora 

a diferença seja de apenas 22 

habitantes para menos, o nú-

mero do coeficiente do FPM 

varia de acordo com a faixa 

populacional de cada Município, passando de 0,6 para 0,8 a partir do 10.289o 

habitante. “Esse erro do IBGE me custa uma redução de R$ 160 mil ao mês. 

Açucena é um Município que depende exclusivamente de FPM e ICMS [Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]”, relata Simam.

O prefeito já entrou com uma ação para apurar o caso e se diz indignado 

pelo fato de o Instituto não reconhecer o erro. “Já liguei inúmeras vezes, eles 

dizem que nada podem fazer”, lamenta.

MUNiCíPiO MOdElO

O pequeno Município mineiro foi emancipado há apenas 68 anos e já re-

cebeu vários prêmios por gestão. “Foram três prêmios do Ministério da Saúde 

nos anos de 2009, 2010 e 2011 por metas no PSF [Programa Saúde da Família]. 

Na região do Vale do Aço, recebemos o 1o lugar em desenvolvimento social, 

2o em Educação e 4o em limpeza urbana, lembra. Porém, com a redução dos 

recursos, o prefeito acredita que será mais difícil ainda manter o padrão da ci-

dade. “Já fazemos o nosso trabalho com dificuldade, imagine com esse recurso 

reduzido. Manter programas sai caro, muito caro”, avalia.

Observatório do Crack 

Arom lamenta benefício contra o 
crack para apenas dois Municípios

Finanças 

Prefeito mineiro alega erro em contagem 
populacional do Censo 2010
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De 27 a 29 de março, Brasília sediará o I Encontro 

dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável. Com 

o tema “Pequenos Negócios, Qualidade Ambiental Urba-

na e Erradicação da Miséria”, o evento pretende levar aos 

Municípios  “uma agenda propositiva de desenvolvimento 

local sustentável para auxiliar na erradicação da miséria, 

tendo como base os pequenos negócios”, conforme explica 

o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), João Coser, em convite aos 

prefeitos. O encontro será promovido pela Frente em parceria com a Confede-

ração Nacional de Municípios (CNM) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae).

A solenidade de abertura do encontro terá a participação da Presidente da 

República, Dilma Rousseff, e de demais autoridades. Também para o primeiro 

dia do Encontro está agendada a 61a Reunião Geral da 

Frente Nacional de Prefeitos.

No segundo dia, haverá mesas redondas com diversos 

temas interessantes. Entre eles, a criação de pequenos ne-

gócios em grandes eventos previstos para ocorrer no Brasil 

em alguns anos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo; 

e a desoneração, desburocratização e formalização de em-

preendimentos em abertura e encerramento das micro e pequenas empresas.

Para finalizar a série de debates do encontro, o terceiro dia será marcado 

por minorias, que, aliás, são, a cada dia, menos caracterizados como minoria: 

são as mulheres e os jovens inseridos no mercado de trabalho. A capacitação 

profissional dos jovens e a engrenada da mulher no campo dos pequenos ne-

gócios será um dos destaques do dia.

Resgatar a Cultura de sua população é uma das grandes preocupações 

da administração de Forquetinha, Município do Rio Grande do Sul, distante 

135 km de Porto Alegre. De colonização alemã, a cidade, oficialmente ins-

talada em 2001, trabalha para valorizar e manter vivas as tradições de seus 

fundadores, a maioria proveniente da região do Hunsrück.

Para incentivar o resgate dessas tradições, todos os prédios públicos são em 

estilo arquitetônico enxaimel, estilo típico das construções germânicas. Segundo 

o prefeito, Waldemar L. Richter, inicialmente, a população não via com bons 

olhos os investimentos em Cultura, isso porque, com base econômica agrícola, 

os munícipes esperavam mais investimentos em outras áreas. 

Depois de alguns anos, o estímulo cultural passou a mexer com a autoes-

tima de quem reside em Forquetinha. “As pessoas sentem orgulho de morar 

aqui, de mostrar para os visitantes o lugar onde vivem e as tradições que cul-

tivam”, comenta Richter.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Desporto, Ana Paula Dalmoro Villa, o trabalho de incentivo à Cultura não se 

restringe ao modelo arquitetônico utilizado nas edificações públicas. “As crian-

ças têm aulas de alemão e português desde as séries iniciais, tornando nossos 

jovens bilíngues. Além disso, trabalhamos a cultura alemã por meio da dança 

folclórica, do artesanato e da realização de festas típicas como a Expofest For-

quetinha, a Kindertanzfest, a Schulfest e a Weihnachtsfest”, conta a secretária.

Em visita à sede da CNM, o vice-prefeito, Paulo José Grunewald, demonstrou 

que uma preocupação da administração era com o grau de êxodo da população 

jovem do Município. “Nosso filhos não queriam mais ficar em Forquetinha”, 

comentou o gestor. Segundo Grunewald, foi pela Cultura que se resgatou o 

interesse dos jovens em permanecer no Município. “Por meio da construção 

do Parque de Exposições, conseguimos dar aos nossos jovens o que eles tanto 

reivindicavam: opções de lazer. Lá temos diversos ambientes para práticas de 

esportes, danças e o principal – o Eisstocksport, um jogo que é mania entre os 

jovens na Alemanha e que é a sensação no nosso Município”.

A Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) apoia ações como as da prefei-

tura de Forquetinha. Segundo o 

presidente, Paulo Ziulkoski, 

este é um exemplo de que 

Municípios pequenos 

podem fazer muito na 

área de Cultura. 

Convênio Sebrae/CNM 

i Encontro dos Municípios com o
desenvolvimento Sustentável ocorre em março

Cultura 

Forquetinha resgata autoestima de seus 
munícipes por meio do incentivo à Cultura

Programa de Promoção do Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Município Legal.
Lei Geral,
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“É uma decisão que já deveria ter sido tomada pelo Senado e uma dívida 

dessa Casa há muitos anos com o Brasil”, afirmou o presidente da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, ao tomar conhecimento de 

que finalmente poderá ser instalada uma Comissão Especial para tratar do 

Pacto Federativo. Formada por economistas, juristas e cientistas políticos, a 

formação da Comissão foi anunciada pelo presidente do Senado, José Sarney 

(PMDB-AP), durante reunião com um grupo de senadores no dia 7 de fevereiro. 

De acordo com matéria da Agência Senado, essa é umas das prioridades 

de Sarney para este ano. “Vou instalar essa comissão imediatamente. Será 

uma comissão de pessoas que vão contribuir em alto nível para que se possa 

rediscutir o assunto”, antecipa.

Ziulkoski lembra da luta da CNM pela renovação do Pacto Federativo, 

que estabelece as relações entre o governo federal e os governos estadu-

ais e municipais, definindo direitos e obrigações recíprocos entre tais entes 

federativos, com influência direta na vida de todos os cidadãos brasileiros. 

Há anos, a entidade levantou esta bandeira. Em Marchas a Brasília, mobili-

zações e outras reuniões, o líder municipalista sempre ressalta que a vida do 

cidadão é no Município. “Tudo que ele precisa, ela busca no Município”, afirma. 

 Pelo atual Pacto, estes 5.563 entes têm direito a apenas 15% de todo 

o bolo tributário do País. Enquanto à União são repassados 60% do total. 

“É importante que o Senado, como representante da Federação, tenha fi-

nalmente acordado para a necessidade de discutir um novo Pacto”, ressalta. 

Adianta, porém, que é preciso destacar todos os pontos do Pacto e não apenas 

os que tratam de arrecadação.

Pedido parlamentar e luta municipalista

A decisão anunciada por José Sarney partiu de um pedido dos senadores 

Pedro Taques (PDT-MT), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e Jorge Viana (PT-AC). 

Após a reunião, Taques adiantou que entre os temas a serem examinados 

pela comissão, caso seja formada, estão o Federalismo Fiscal; a Lei Kandir e 

o Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Para o presidente da Confederação, é essencial que os brasileiros saibam 

qual o custo da máquina pública. Ziulkoski pede que a comissão, assim que 

criada, leve em consideração a quantidade de atribuições dadas aos Muni-

cípios e que, quase nunca, são acompanhadas de uma fonte de recursos. 

“É preciso mudar toda a estrutura de arrecadação e de distribuição. 

Há omissão dos governos estadual e federal na execução daquilo que é de 

sua responsabilidade”, critica.

Ziulkoski ressalta, ainda, o preocupante número de projetos sugeridos, 

discutidos e votados no Congresso Nacional que criam atribuições aos ges-

tores municipais, mas se esquecem de que o Município é o menos favorecido 

na distribuição de recursos para executá-los. “Os Municípios são cobrados da 

mesma maneira ou ainda mais que os Estados e a União, mas não possuem 

a igual força tributária”, reclama. 

Pacto Federativo 

O Pacto Federativo foi tema, inclusive, do maior evento municipalista da 

América Latina. A XI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em 2008, 

abordou o assunto. Antes disso, na VIII edição da Marcha, Paulo Ziulkoski pediu 

a formação de uma comissão integrada por dois ministros de Estado, cinco 

governadores – um de cada região do País – e as três entidades municipa-

listas nacionais para ampliação das discussões em torno do Pacto Federativo.

Congresso Nacional 

Ziulkoski analisa promessa de Sarney de 
criar comissão sobre o Pacto Federativo
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